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  268מליאה                        
  

        המועצה האזורית מטה יהודההמועצה האזורית מטה יהודההמועצה האזורית מטה יהודההמועצה האזורית מטה יהודהמליאת מליאת מליאת מליאת של של של של     43434343/10/10/10/10/08/08/08/08' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
        22.1.0822.1.0822.1.0822.1.08, , , , חחחח""""תשסתשסתשסתשסו בשבט ו בשבט ו בשבט ו בשבט """"טטטטביום שלישי ביום שלישי ביום שלישי ביום שלישי     שהתקיימה שהתקיימה שהתקיימה שהתקיימה 

        ....במרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשיש    88881111::::00000000בשעה בשעה בשעה בשעה 
  
  

        הישובהישובהישובהישוב        ש� החברש� החברש� החברש� החבר
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו�, סג� ראש המועצה  מרדכי אלאב

  ובהצ, סג� ראש המועצה  ישי שניר

  אשתאול  מנסור יוס" 
  בית זית  גבריאל נרדי
  בית נקופה  שמואל שמש
  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 

�  גבעת יערי�  יהודה ב� אהרו
  גבעת ישעיהו  בלנקשטיי�יוס" 

  גיזו  שלמה צברי
�  הראל  אבי פליישמ
  יד השמונה  יוס" בר דוד

  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ו� שריגי�ליא  שירלי שטרית

  מוצא  עלית  אברה� לוי
  מעלה חמישה  עמוס נבט

  נוה איל�  עזי טלר
  נח�  חרזי הרצל

  נחשו�  חוה שפיר
  צלפו�   ישראל גבאי
  צרעה  דליה יונאית
  קרית ענבי�  משה ביטנר

  תעוז  ראוב�   סופר
  תרו�  מיסק  לוי

    
          ::::מוזמני�מוזמני�מוזמני�מוזמני�

  רב המועצה  הרב יוס" הראל
�    הרב וסרמ

    
          ::::י�י�י�י�משתתפמשתתפמשתתפמשתתפ

  היוע% המשפטי למועצה  ד פנחס קוב�"עו

  גזבר המועצה  מתי קליגר

�  מנהלת אג" חברה וקהילה  שולה ב� אהרו

    
          ::::קהלקהלקהלקהל

 �  עור� עיתו� בקיצור  יובל רובי
    

          ::::רש� פרוטוקולרש� פרוטוקולרש� פרוטוקולרש� פרוטוקול
�  מזכיר המועצה  משה דדו

  

        
        
        
        

          :חסרוחסרוחסרוחסרו

�  לוזית, סג� ראש המועצה  מיכאל ביטו

  אביעזר  מרדכי רחמי�
  אב� ספיר  דני גלבוע

  אדרת  יהודה אלמליח
  אורה  יגאל אבדר

  בית מאיר  כה� מקסי�
�  גפ�  דוד כה

  ריהזכ  יוסי משה
  זנוח  פהימה יאיר

  טל שחר  בני אלירז
  ישעי  עמנואל דוד

  כסלו�  שלו� בוקובזה
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו"
  מחסיה  חיי� בוזגלו

  מטע  דדו� נפתלי
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נוה שלו�  איל� פריש
  נחושה  דמארי יצחק

  נט"  ניסי� גדסי
  נס הרי�  ענת ארגוב

  ה"נתיב הל  אית� קרטגינר
  ור'עג  מו'ברה� גא

  עי� נקובה  עוודאללהמחמד 
  עי� רפה  ת ברהו�'בהג

  עמינדב  שברגריחזי ק
  צור הדסה  יוסי אלעד

  צור הדסה  שלומי מגנזי
  צפרירי�  חי חדד

  רמת רזיאל  פלדברו� 
  רמת רחל  דוד דרומלבי%
�  שדות מיכה  אביגדור כה

�  שואבה  יונינה גונ
  שורש  בראלר� 

  תירוש  בנימי� מלכה
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  :סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"הודעות יו  .1

  .) 300,000תקציב רזרבת שר לראש המועצה   1.1  
  
   11.12.07מתארי�  מליאה אישור פרוטוקול ישיבת   .2
  
  .מוזמ� הרב יוס" הראל –הקמת בית די� רבני   .3
  
        ::::י�י�י�י�""""תברתברתברתבר  .4

  .משרד הפני� , )  10,000 –שיפו% גרור כיבוי אש לנט" ר "תב  4.1
  

 .מש)  15,000, הבטחו�. מש)  14,385: המימו�)  29,385גרור כיבוי אש לנחושה : ר"תיקו� תב  4.2
  .הפני�  

  
ס עי� הרי� "בי, ) 35,200 –ס השחר "בי: החלוקה, משרד החינו� , )  188,800 –אופק חדש ר "תב  4.3

  ) 35,200 –ס אלו� "בי, ) 35,200 –ס עי� רפה "בי, ) 73,200 –  
  

הוספת תקציב בס� , מימו� משרד הפני�, ) 100,000תקציב קיי�  –כביש במושב מטע  3239ר "תב  4.4
  .) 120,000ר לאחר תיקו� "ה תב"ס, מקרנות הרשות)  20,000של   

  
  .משרד התשתיות הלאומיות ,)  145,000 –ה "ש נתיב הל"לתכנו� מטר "תב  4.5

  
 ,)  115,000  –ס מתתיהו "שיפור סביבת למידה עבור הסדרת מפגעי בטיחות ובריאות ביר "תב  4.6

  .משרד החינו�  
  

  .הישוב 50%, קרנות רשות 50%: המימו�, ) 250,000 –ר כביש כניסה קיבו% צובה "תב  4.7
  

  .מענק משרד הפני� , )  280,000ר להשתתפות בתוכנית אב לתיירות  "תב  4.8
  

    :משרד החקלאות הדרכות וקורסי� בתחו� פיתוח הכפר/סיוע במימו� פרוייקטי�  4.9
  

  השתתפות משרד החקלאות  הפרוייקט
�  ) 32,000  פסטיבל היי

  )  26,400  חקלאית כפריתקורס קידו� תיירות 
  )  100,000  תכנית אב ומתאר קרית ענבי�

  )  100,000  תכנית אב ומתאר הראל 
  

  .משרד הבטחו� ,)  100,000 –ר שיקו� כביש הגישה לזוהרי� "תב  4.10
  

  .משרד הבטחו�)  130,000  ,ר תאורת בטחו� היקפית באורה "תב  4.11
  

  .משרד הבטחו�)  250,000 –ר גדר בטחו� היקפית באורה "תב  4.12
  

ריבית של עד , לאומי או דקסיה, הלוואה מאחד הבנקי� פועלי� –ח "מש 2.2ש טל שחר "ר מט"תב  4.13
  .באישור משרד הפני� – צמוד מדד או ריבית פריי� 5.4%  

  
ריבית של עד , לאומי או דקסיה, הלוואה מאחד הבנקי� פועלי� ,ח "מש 1.5ש בית ניר "ר מט"תב   4.14

  .צמוד מדד או ריבית פריי� 5.4%  
  

ל "אש, י ביטוח לאומי"ששולמו ע)  2,110,624ר "ה תב"ס –ר שיפו% מרכז יו� לקשיש "תב  4.15
  .) 155,980השתתפות המועצה . וועדת התביעות  

  
  ).הקרקע על ש� המועצה(צור הדסה  –הקמת מרכז ספורט של המועצה באזור המזלג   .5
  
  אקוע יהודה :ועדת ביקורת תרו�מינוי חבר נוס" ל אישור  .6
  
  .אתי ב� חקו�, יואב ספור�, עמיר שרמ�: אישור מינוי חברי ועדת ביקורת בית זית  .7

        
  .אלעד גרשונובי%, רו� מנור, אייל מוד�: אישור מינוי חברי ועדת ביקורת בצור הדסה  .8
  .ב"מצ – 2006ח המפורט לשנת "אישור מסקנות והמלצות ועדת הביקורת לדו  .9
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  .מושב זכריה – 2006מאז� לשנת  –חות כספיי� "אישור דו  .10
  

  :2008אישור היטל מיסי� ותקציב ועד מקומי לשנת   .11
  

  הערות  היטל לעסקי�  היטל למגורי�  התקציב  הישוב
    ר "למ)  7.88  ר "למ)  7.88  )  226,000  אדרת

    ר"למ)  10  ר"למ)  6.35  )  277,000  בית מאיר
ר "למ)  29.12ר "מ 50עד   )  646,816  טל שחר 

  .ר"למ)  3.70ר "יתר המ
    

קיימת הכנסה מול הוצאה   ר "למ)  10  )  414,000  שואבה
  מותנית

    ב פירוט"מצ  ר"למ)  8.47  )  490,000  שורש
  

  .ב"מצ –רי� לסגירה "רשימת תב  .12
  

  .ב"מצ – 1,6/08עדכו� תקציב פרוייקט אופק   .13
  

  ).8% ,ר כ"למ)  2.7הפרש (התייקרות האספלט  –שי� אישור עבודות פיתוח וכבי  .14
  .בעבודות שיבוצעו מהיו� והלאה במסגרת התקציב הקיימת  

  
  : כו� תקציב בגי� דמי חכירה חניו�עד  .15
  

 תקציב חדשתקציב חדשתקציב חדשתקציב חדש עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� תקציבתקציבתקציבתקציב        ש� הסעי"ש� הסעי"ש� הסעי"ש� הסעי" סעי"סעי"סעי"סעי"' ' ' ' מסמסמסמס

 88 12- 100 ועדת בני� ערי� ,שונות ' הוצ 1731/780

 132 12 120  תחבורה–שונות ' הוצ 1941/780

 220 0 220        כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 
  

  ):מנקה(תקציב שכר עי� נקובה טיפת חלב   .16
        

 תקציב חדשתקציב חדשתקציב חדשתקציב חדש עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� תקציבתקציבתקציבתקציב ש� הסעי"ש� הסעי"ש� הסעי"ש� הסעי"        סעי"סעי"סעי"סעי"' ' ' ' מסמסמסמס

 1,104 12- 1,116 סייעות זמניות 18122/210

 12 12 0 טיפת חלב עי� נקובה,שכר 1939/210

 1,116 0 1,116 כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 
        

        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111        
        

        ....))))    300,000300,000300,000300,000קציב רזרבת שר לראש המועצה קציב רזרבת שר לראש המועצה קציב רזרבת שר לראש המועצה קציב רזרבת שר לראש המועצה תתתת        1.11.11.11.1        
  .ח לרזרבת ראש המועצה יחולק בהתא� להוראות ראש המועצה"אש 300קבלנו   :מאיר ויזל

  
, בנושא פיקוח, פנינו למשרד הפני� להגדלת כח אד� בועדת בני� ערי� – ועדת בני� ערי�ועדת בני� ערי�ועדת בני� ערי�ועדת בני� ערי�  :מאיר ויזל

  .ני� לאכיפה מסיביתהבקשה נדחתה לאור בקשת משרד הפ.. בדיקת תוכניות ועוד    
  

  .אנחנו נגיש הצעה להנהלת ומליאת המועצה לאחר דיו� פנימי – מינהלת אזור התעשייהמינהלת אזור התעשייהמינהלת אזור התעשייהמינהלת אזור התעשייה    
  

ישנו סיכו� בינינו לבי� המינהל שעד לשינוי ההחלטה במינהל נזרז  – הרחבות הישובי�הרחבות הישובי�הרחבות הישובי�הרחבות הישובי�    
  .את כל ההרחבות ושיווק המגרשי� בהקד�    

        
            11.12.0711.12.0711.12.0711.12.07אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  מתארי�         ....2222  

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        
        
        
        
        

        ....מוזמ� הרב יוס" הראלמוזמ� הרב יוס" הראלמוזמ� הרב יוס" הראלמוזמ� הרב יוס" הראל    ––––הקמת בית די� רבני הקמת בית די� רבני הקמת בית די� רבני הקמת בית די� רבני  ....3333



 

                6 מתו� 4 עמוד                                                      22.1.08פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי�  

4

  כוונה להקי� בית די� רבני לממונות על מנת לפתור סכסוכי� על דעת שני הצדדי�    :הרב הראל
  הנושאי� הינ� , מדובר במהל� של פתיחת תיק תו� שבועיי�, בצורה מהירה ובהסכמה    
בית הדי� ישב בלשכת הרבנות , פעל במסגרת מקצועית ויעילהבית הדי� י, בכל התחומי�    
        .במטה יהודה    

  
�  הצוות יהיה , מימו� הפרוייקט הינו דר� אגרה שתגבה על ידי בית הדי� מצורכי הרשות  :הרב וסרמ

  .עובד ומעביד מול המועצהיש לציי� שאי� יחסי� בי� , המוסד יבח� לאחר ניסיו�, מקצועי    
  

  .נדו� בצוות מצומצ� ונביא להחלטת המליאה, את הסקירהשמענו   :מאיר ויזל
        
        ::::י�י�י�י�""""תברתברתברתבר        ....4444

        ....משרד הפני�משרד הפני�משרד הפני�משרד הפני�    , , , , ) ) ) )     10,00010,00010,00010,000    ––––ר שיפו% גרור כיבוי אש לנט" ר שיפו% גרור כיבוי אש לנט" ר שיפו% גרור כיבוי אש לנט" ר שיפו% גרור כיבוי אש לנט" """"תבתבתבתב        4.14.14.14.1
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  
        

) ) ) )     15,00015,00015,00015,000, , , , הבטחו�הבטחו�הבטחו�הבטחו�. . . . משמשמשמש) ) ) )     14,38514,38514,38514,385: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�) ) ) )     29,38529,38529,38529,385גרור כיבוי אש לנחושה גרור כיבוי אש לנחושה גרור כיבוי אש לנחושה גרור כיבוי אש לנחושה : : : : רררר""""תיקו� תבתיקו� תבתיקו� תבתיקו� תב        4.24.24.24.2
        ....הפני�הפני�הפני�הפני�    . . . . משמשמשמש        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
ס ס ס ס """"ביביביבי, , , , ))))    35,20035,20035,20035,200    ––––ס השחר ס השחר ס השחר ס השחר """"ביביביבי: : : : החלוקההחלוקההחלוקההחלוקה, , , , משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�    , , , , ) ) ) )     188,800188,800188,800188,800    ––––ר אופק חדש ר אופק חדש ר אופק חדש ר אופק חדש """"תבתבתבתב        4.34.34.34.3

        ))))    35,20035,20035,20035,200    ––––ס אלו� ס אלו� ס אלו� ס אלו� """"ביביביבי, , , , ))))    35,20035,20035,20035,200    ––––ס עי� רפה ס עי� רפה ס עי� רפה ס עי� רפה """"ביביביבי, , , , ))))    73,20073,20073,20073,200    ––––עי� הרי� עי� הרי� עי� הרי� עי� הרי�         
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

הוספת הוספת הוספת הוספת , , , , מימו� משרד הפני�מימו� משרד הפני�מימו� משרד הפני�מימו� משרד הפני�, , , , ))))    100,000100,000100,000100,000תקציב קיי� תקציב קיי� תקציב קיי� תקציב קיי�     ––––כביש במושב מטע כביש במושב מטע כביש במושב מטע כביש במושב מטע     3239323932393239ר ר ר ר """"תבתבתבתב        4.44.44.44.4
        ....))))    120,000120,000120,000120,000ר לאחר תיקו� ר לאחר תיקו� ר לאחר תיקו� ר לאחר תיקו� """"ה תבה תבה תבה תב""""סססס, , , , מקרנות הרשותמקרנות הרשותמקרנות הרשותמקרנות הרשות) ) ) )     0,0000,0000,0000,0002222תקציב בס� של תקציב בס� של תקציב בס� של תקציב בס� של         

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....משרד התשתיות הלאומיותמשרד התשתיות הלאומיותמשרד התשתיות הלאומיותמשרד התשתיות הלאומיות    , , , , ) ) ) )     145,000145,000145,000145,000    ––––ה ה ה ה """"ש נתיב הלש נתיב הלש נתיב הלש נתיב הל""""ר לתכנו� מטר לתכנו� מטר לתכנו� מטר לתכנו� מט""""תבתבתבתב        4.54.54.54.5

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ––––ס מתתיהו ס מתתיהו ס מתתיהו ס מתתיהו """"ר שיפור סביבת למידה עבור הסדרת מפגעי בטיחות ובריאות ביר שיפור סביבת למידה עבור הסדרת מפגעי בטיחות ובריאות ביר שיפור סביבת למידה עבור הסדרת מפגעי בטיחות ובריאות ביר שיפור סביבת למידה עבור הסדרת מפגעי בטיחות ובריאות בי""""תבתבתבתב        4.64.64.64.6

        ....משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�) ) ) )     115,000115,000115,000115,000        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : לטלטלטלטהוחהוחהוחהוח        
        

        ....הישובהישובהישובהישוב    %%%%50505050, , , , קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות    %%%%50505050: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , ))))    250,000250,000250,000250,000    ––––ר כביש כניסה קיבו% צובה ר כביש כניסה קיבו% צובה ר כביש כניסה קיבו% צובה ר כביש כניסה קיבו% צובה """"תבתבתבתב        4.74.74.74.7
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....מענק משרד הפני�מענק משרד הפני�מענק משרד הפני�מענק משרד הפני�    , , , , ) ) ) )     280,000280,000280,000280,000ר להשתתפות בתוכנית אב לתיירות  ר להשתתפות בתוכנית אב לתיירות  ר להשתתפות בתוכנית אב לתיירות  ר להשתתפות בתוכנית אב לתיירות  """"תבתבתבתב        4.84.84.84.8
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

                ::::אותאותאותאותהדרכות וקורסי� בתחו� פיתוח הכפר משרד החקלהדרכות וקורסי� בתחו� פיתוח הכפר משרד החקלהדרכות וקורסי� בתחו� פיתוח הכפר משרד החקלהדרכות וקורסי� בתחו� פיתוח הכפר משרד החקל////סיוע במימו� פרוייקטי�סיוע במימו� פרוייקטי�סיוע במימו� פרוייקטי�סיוע במימו� פרוייקטי�        4.94.94.94.9
        

השתתפות משרד השתתפות משרד השתתפות משרד השתתפות משרד         הפרוייקטהפרוייקטהפרוייקטהפרוייקט
        החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאות

�        ))))    32,00032,00032,00032,000        פסטיבל היי�פסטיבל היי�פסטיבל היי�פסטיבל היי
        ) ) ) )     26,40026,40026,40026,400        קורס קידו� תיירות חקלאית כפריתקורס קידו� תיירות חקלאית כפריתקורס קידו� תיירות חקלאית כפריתקורס קידו� תיירות חקלאית כפרית

        ) ) ) )     100,000100,000100,000100,000        תכנית אב ומתאר קרית ענבי�תכנית אב ומתאר קרית ענבי�תכנית אב ומתאר קרית ענבי�תכנית אב ומתאר קרית ענבי�
        ) ) ) )     100,000100,000100,000100,000        תכנית אב ומתאר הראל תכנית אב ומתאר הראל תכנית אב ומתאר הראל תכנית אב ומתאר הראל 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט 
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        ....משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�    , , , , ) ) ) )     100,000100,000100,000100,000    ––––ר שיקו� כביש הגישה לזוהרי� ר שיקו� כביש הגישה לזוהרי� ר שיקו� כביש הגישה לזוהרי� ר שיקו� כביש הגישה לזוהרי� """"תבתבתבתב        4.104.104.104.10
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : וחלטוחלטוחלטוחלטהההה        
        

        ....משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�) ) ) )     130,000130,000130,000130,000        , , , , ר תאורת בטחו� היקפית באורה ר תאורת בטחו� היקפית באורה ר תאורת בטחו� היקפית באורה ר תאורת בטחו� היקפית באורה """"תבתבתבתב        4.114.114.114.11
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�) ) ) )     250,000250,000250,000250,000    ––––ר גדר בטחו� היקפית באורה ר גדר בטחו� היקפית באורה ר גדר בטחו� היקפית באורה ר גדר בטחו� היקפית באורה """"תבתבתבתב        4.124.124.124.12
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

, , , , לאומי או דקסיהלאומי או דקסיהלאומי או דקסיהלאומי או דקסיה, , , , הלוואה מאחד הבנקי� פועלי�הלוואה מאחד הבנקי� פועלי�הלוואה מאחד הבנקי� פועלי�הלוואה מאחד הבנקי� פועלי�    ––––ח ח ח ח """"משמשמשמש    2.22.22.22.2ש טל שחר ש טל שחר ש טל שחר ש טל שחר """"ר מטר מטר מטר מט""""תבתבתבתב        4.134.134.134.13
        ....באישור משרד הפני�באישור משרד הפני�באישור משרד הפני�באישור משרד הפני�    ––––צמוד מדד או ריבית פריי� צמוד מדד או ריבית פריי� צמוד מדד או ריבית פריי� צמוד מדד או ריבית פריי�     %%%%5.45.45.45.4ריבית של עד ריבית של עד ריבית של עד ריבית של עד         

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
ריבית ריבית ריבית ריבית , , , , לאומי או דקסיהלאומי או דקסיהלאומי או דקסיהלאומי או דקסיה, , , , הלוואה מאחד הבנקי� פועלי�הלוואה מאחד הבנקי� פועלי�הלוואה מאחד הבנקי� פועלי�הלוואה מאחד הבנקי� פועלי�    , , , , ח ח ח ח """"משמשמשמש    1.51.51.51.5ש בית ניר ש בית ניר ש בית ניר ש בית ניר """"ר מטר מטר מטר מט""""תבתבתבתב            4.144.144.144.14

        ....צמוד מדד או ריבית פריי�צמוד מדד או ריבית פריי�צמוד מדד או ריבית פריי�צמוד מדד או ריבית פריי�    %%%%5.45.45.45.4        של עד של עד של עד של עד         
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט 
        

ל ל ל ל """"אשאשאשאש, , , , י ביטוח לאומיי ביטוח לאומיי ביטוח לאומיי ביטוח לאומי""""שולמו עשולמו עשולמו עשולמו עשששש) ) ) )     2,110,6242,110,6242,110,6242,110,624ר ר ר ר """"ה תבה תבה תבה תב""""סססס    ––––ר שיפו% מרכז יו� לקשיש ר שיפו% מרכז יו� לקשיש ר שיפו% מרכז יו� לקשיש ר שיפו% מרכז יו� לקשיש """"תבתבתבתב        4.154.154.154.15
        ....))))    155,980155,980155,980155,980השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה . . . . וועדת התביעותוועדת התביעותוועדת התביעותוועדת התביעות        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ).).).).הקרקע על ש� המועצההקרקע על ש� המועצההקרקע על ש� המועצההקרקע על ש� המועצה((((צור הדסה צור הדסה צור הדסה צור הדסה     ––––הקמת מרכז ספורט של המועצה באזור המזלג הקמת מרכז ספורט של המועצה באזור המזלג הקמת מרכז ספורט של המועצה באזור המזלג הקמת מרכז ספורט של המועצה באזור המזלג         ....5555
  , הוחל בתהלי� תכנו�, מדובר ביוזמה של הקמת מרכז ספורט אזורי למזלג בצור הדסה  :מאיר ויזל

  .חלטה עקרוניתמדובר בה    
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        אקוע יהודהאקוע יהודהאקוע יהודהאקוע יהודה: : : : אישור מינוי חבר נוס" לועדת ביקורת תרו�אישור מינוי חבר נוס" לועדת ביקורת תרו�אישור מינוי חבר נוס" לועדת ביקורת תרו�אישור מינוי חבר נוס" לועדת ביקורת תרו�        ....6666
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        ....אתי ב� חקו�אתי ב� חקו�אתי ב� חקו�אתי ב� חקו�, , , , יואב ספור�יואב ספור�יואב ספור�יואב ספור�, , , , עמיר שרמ�עמיר שרמ�עמיר שרמ�עמיר שרמ�: : : : אישור מינוי חברי ועדת ביקורת בית זיתאישור מינוי חברי ועדת ביקורת בית זיתאישור מינוי חברי ועדת ביקורת בית זיתאישור מינוי חברי ועדת ביקורת בית זית        ....7777
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        ....אלעד גרשונובי%אלעד גרשונובי%אלעד גרשונובי%אלעד גרשונובי%    ,,,,רו� מנוררו� מנוררו� מנוררו� מנור, , , , אייל מוד�אייל מוד�אייל מוד�אייל מוד�: : : : אישור מינוי חברי ועדת ביקורת בצור הדסהאישור מינוי חברי ועדת ביקורת בצור הדסהאישור מינוי חברי ועדת ביקורת בצור הדסהאישור מינוי חברי ועדת ביקורת בצור הדסה        ....8888
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––    2006200620062006ח המפורט לשנת ח המפורט לשנת ח המפורט לשנת ח המפורט לשנת """"אישור מסקנות והמלצות ועדת הביקורת לדואישור מסקנות והמלצות ועדת הביקורת לדואישור מסקנות והמלצות ועדת הביקורת לדואישור מסקנות והמלצות ועדת הביקורת לדו        ....9999
  .הנושא נמצא בטיפול, ח כולל תגובת המועצה"נמסר לכ� הדו  :מאיר ויזל

  
  ח "אז מה הטע� בדו, חלקית אמעקב אחר תיקו� ליקויי� לא מתבצע בצורה מלאה אל  :ישראל גבאי

  .ביקורת ועדת    
  

י� שמופעלי� לפני שאושרו "תבר, מדובר בליקויי� שקבלנו ממבקר משרד הפני� למשל  :מאיר ויזל
וחלק מהליקויי� אינו ברי תיקו� , ישנ� ליקויי� שמתוקני� לאור� זמ�, על ידי משרד הפני�

  .ויטופלו בהמש�, בשלב זה
  .ימסר פירוט לפי שאלות    

 
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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        ....מושב זכריהמושב זכריהמושב זכריהמושב זכריה    ––––    2006200620062006מאז� לשנת מאז� לשנת מאז� לשנת מאז� לשנת     ––––ת כספיי� ת כספיי� ת כספיי� ת כספיי� חוחוחוחו""""אישור דואישור דואישור דואישור דו        ....9999
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ::::2008200820082008אישור היטל מיסי� ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי� ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי� ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי� ותקציב ועד מקומי לשנת         ....10101010
        

        הערותהערותהערותהערות        היטל לעסקי�היטל לעסקי�היטל לעסקי�היטל לעסקי�        היטל למגורי�היטל למגורי�היטל למגורי�היטל למגורי�        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב        הישובהישובהישובהישוב
                ר ר ר ר """"למלמלמלמ) ) ) )     7.887.887.887.88        ר ר ר ר """"למלמלמלמ) ) ) )     7.887.887.887.88        ) ) ) )     226,000226,000226,000226,000        אדרתאדרתאדרתאדרת

                רררר""""למלמלמלמ) ) ) )     10101010        רררר""""למלמלמלמ) ) ) )     6.356.356.356.35        ) ) ) )     277,000277,000277,000277,000        בית מאירבית מאירבית מאירבית מאיר
ר ר ר ר """"למלמלמלמ) ) ) )     29.1229.1229.1229.12ר ר ר ר """"ממממ    50505050עד עד עד עד             ))))    646,816646,816646,816646,816        טל שחר טל שחר טל שחר טל שחר 

        ....רררר""""למלמלמלמ) ) ) )     3.703.703.703.70ר ר ר ר """"יתר המיתר המיתר המיתר המ
                

קיימת הכנסה מול הוצאה קיימת הכנסה מול הוצאה קיימת הכנסה מול הוצאה קיימת הכנסה מול הוצאה         ר ר ר ר """"למלמלמלמ) ) ) )     10101010        ) ) ) )     414,000414,000414,000414,000        שואבהשואבהשואבהשואבה
        מותניתמותניתמותניתמותנית

                ב פירוטב פירוטב פירוטב פירוט""""מצמצמצמצ        רררר""""למלמלמלמ) ) ) )     8.478.478.478.47        ) ) ) )     490,000490,000490,000490,000        שורששורששורששורש
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט 
        

        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––רי� לסגירה רי� לסגירה רי� לסגירה רי� לסגירה """"רשימת תברשימת תברשימת תברשימת תב        ....11111111

 
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

 
        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––    1111,,,,08/08/08/086666/עדכו� תקציב פרוייקט אופק עדכו� תקציב פרוייקט אופק עדכו� תקציב פרוייקט אופק עדכו� תקציב פרוייקט אופק         ....22221111
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ).).).).8888%%%%    , , , , ר כר כר כר כ""""למלמלמלמ) ) ) )     2.72.72.72.7הפרש הפרש הפרש הפרש ((((התייקרות האספלט התייקרות האספלט התייקרות האספלט התייקרות האספלט     ––––אישור עבודות פיתוח וכבישי� אישור עבודות פיתוח וכבישי� אישור עבודות פיתוח וכבישי� אישור עבודות פיתוח וכבישי�         ....11113333
        ....בעבודות שיבוצעו מהיו� והלאה במסגרת התקציב הקיימתבעבודות שיבוצעו מהיו� והלאה במסגרת התקציב הקיימתבעבודות שיבוצעו מהיו� והלאה במסגרת התקציב הקיימתבעבודות שיבוצעו מהיו� והלאה במסגרת התקציב הקיימת        

פנו אלינו לעדכו�  , ז של המועצהרכיני� בנושא עבודות פיתוח שזכו במיש לנו זכי  ::::מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל
הנושא נבדק על ידי חברה הנדסית , יות שבשוקהמחירי� של העבודות בהתא� לעלו

 .א� לא נעלה את המחיר ה� לא יבצעו את העבודה, שאשרה זאת

        
        ....בתנאי שהקבל� יבצע את העבודה לפי תנאי המכרזבתנאי שהקבל� יבצע את העבודה לפי תנאי המכרזבתנאי שהקבל� יבצע את העבודה לפי תנאי המכרזבתנאי שהקבל� יבצע את העבודה לפי תנאי המכרז, , , , לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
11114444....        �        : : : : עדכו� תקציב בגי� דמי חכירה חניו�עדכו� תקציב בגי� דמי חכירה חניו�עדכו� תקציב בגי� דמי חכירה חניו�עדכו� תקציב בגי� דמי חכירה חניו

 תקציב חדשתקציב חדשתקציב חדשתקציב חדש עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� תקציבתקציבתקציבתקציב        ש� הסעי"ש� הסעי"ש� הסעי"ש� הסעי" סעי"סעי"סעי"סעי"' ' ' ' מסמסמסמס

 88 12- 100 ועדת בני� ערי�ועדת בני� ערי�ועדת בני� ערי�ועדת בני� ערי�    ,,,,שונות שונות שונות שונות ' ' ' ' הוצהוצהוצהוצ 1731/780

 132 12 120        תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה––––שונות שונות שונות שונות ' ' ' ' הוצהוצהוצהוצ 1941/780

 220 0 220        כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ):):):):מנקהמנקהמנקהמנקה((((תקציב שכר עי� נקובה טיפת חלב תקציב שכר עי� נקובה טיפת חלב תקציב שכר עי� נקובה טיפת חלב תקציב שכר עי� נקובה טיפת חלב         ....11115555

 תקציב חדשתקציב חדשתקציב חדשתקציב חדש עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� תקציבתקציבתקציבתקציב ש� הסעי"ש� הסעי"ש� הסעי"ש� הסעי"        סעי"סעי"סעי"סעי"' ' ' ' מסמסמסמס

 1,104 12- 1,116 סייעות זמניותסייעות זמניותסייעות זמניותסייעות זמניות 18122/210

 12 12 0 נקובהנקובהנקובהנקובה    טיפת חלב עי�טיפת חלב עי�טיפת חלב עי�טיפת חלב עי�, , , , שכרשכרשכרשכר 1939/210

 1,116 0 1,116 כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט 
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